
Fersiwn 1 (17.06.20) 

Gweithdrefn glanhau Cylch Meithrin/ Meithrinfa Ddydd 
 
Byddwn yn sicrhau cydymffurfiad â gofynion Hylendid a Gofal Plant ar bob adeg.  Bydd y 
rhestrau gwirio isod yn cael eu defnyddio i gofnodi gwiriadau a glanhau ardaloedd yn y Cylch / 
Meithrinfa drwy gydol pob dydd/sesiwn.  Os yw’r Cylch yn cwrdd mewn adeilad cyhoeddus e.e 
Neuadd gymunedol, bydd cyfathrebu â Rheolwyr yr adeilad a darparwyr eraill sy’n defnyddio’r 
man cyfarfod yn hanfodol er mwyn amlinellu’r cyfrifoldebau o ran y lleoedd cymunedol. 

Enw’r person sydd wedi ei bennu i wirio a glanhau ardal y 
toilet yn ystod y dydd / sesiwn 

  

Dydd ¨ Ll ¨ Ma ¨ Me ¨ Iau ¨ Gwe Dyddiad     /     /     

Ardal 
Ydyn/ 
Oes 

Nac 
ydy/
n / 

Nac 
oes 

Sylw 
Amser 
gwirio 

YB 

Amser 
gwirio 

YH 
Llofnod 

A oes arwyddion parthed golchi 
dwylo yn yr ardaloedd toiled y 
staff a’r plant? 

      

A oes tywelion papur untro / 
sychwr dwylo ar gael, un y mae 
modd ei ddefnyddio ac sy’n 
gweithio fel y dylai? 

      
  

      

A oes rhôl doiled / papur toiled 
y mae modd ei ddefnyddio, a 
digonedd ohonynt ar gael ym 
mhob ciwbicl? 

            

      

A oes sebon hylif / offer                
rhyddhau sebon ar gael ac y 
gellir ei ddefnyddio? 

            

      

A oes dŵr poeth ac oer ar 
gael? Hyn ar gyfer golchi 
dwylo. 

            

      

A oes bin papur gwastraff ar 
gael, un y gellir ei ddefnyddio? 
A yw’r clawr yn lân / wedi ei 
ddiheintio? Dylid bod modd ei 
weithredu â throed. 

            

A yw’r toiledau wedi eu glanhau 
â diheintydd / chwistrell            
wrthfacteria cyn pob sesiwn / 
yn ddyddiol? A yw’r toiledau 
wedi eu gwacáu â’r clawr i lawr 
i leihau clefyd y lleng filwyr i’r 
eithaf? 

            

      

      

      

A yw matiau newid babanod 
wedi'u gorchuddio â phapur 
rholio glas ar ôl pob defnydd? 
  

            

A yw’r ardaloedd newid 
cewynnau wedi eu glanhau â 
diheintydd / chwistrell                  
wrthfacteria cyn pob defnydd 
unigol 

            

A oes gan yr oedolion fynediad 
at adnoddau glanhau a 
chyfarpar diogelu personol 
(CDP)[PPE] o ran yr ardaloedd 
toiled? ( lle bo’n briodol) 

            

A yw’r dolenni gwacáu’r toilet, y 
tapiau, dolenni’r drws wedi eu 
glanhau heddiw? 

            



ARDAL BYRBRYD A PHRYDAU BWYD 

Enw’r person a bennwyd i wirio a glanhau ynghylch paratoi bwyd 
yn ystod y dydd/ sesiwn 

  

Dyddiad     /     /       

Ardal Ydy/
n / 

Oes 

Nac 
ydy/n /

Nac 
oes 

Sylw Amser 
gwirio YB 

Amser 
gwirio 

YH 

Llofnod 

A yw’r ardal paratoi bwyd wedi ei 
lanhau’n drwayadl ac yn barod 
ar gyfer paratoi bwyd? A oes         
Cyfarpar Diogelu Personol 
(CDP)[PPE] priodol ar gael i  
baratoi bwyd? 

            

A yw tymereddau’r oergell a’r 
rhewgell wedi eu gwirio a’u 
cofnodi? 

      

A yw arwynebeddau’r gegin, y 
byrddau torri a’r offer cegin wedi 
eu glanhau cyn ac ar ôl eu     
defnyddio? 

      

A oes tywelion cegin ar gael ac a 
ydynt yn cael eu defnyddio i 
sychu byrddau gwaith a byrddau 
torri? 

      

A yw byrddau’r plant/ cadeiriau 
uchel babis  wedi eu glanhau 
cyn pob pryd / byrbryd? A                    
ddefnyddiwyd  adnoddau           
gwrthfacteria? 

            

A yw byrddau’r plant / Cadeiriau 
uchel babis wedi eu glanhau 
wedi pob pryd / byrbryd? A                          
ddefnyddiwyd adnoddau                  
gwrthfacteria yn effeithiol? 

            

A yw clytiau cegin a Mopiau/
Pennau mopiau yn cael eu  
golchi a’u diheintio ar ddiwedd 
pob sesiwn a’u gadael i sychu 
cyn eu defnyddio eto? 

            

A yw’r plant wedi eu hannog i 
wneud yn siŵr eu bod yn golchi 
eu dwylo cyn ac ar ôl amserau 
pryd / byrbryd? 
  

            

A gafwyd gwared â’r holl fwyd 
gwastraff yn briodol ar ddiwedd 
pob pryd / byrbryd / sesiwn? 

            



GLANHAU CYMDEITHASOL DYDDIOL 

Enw’r person sydd wedi ei bennu i wirio ac i lanhau yn gyffredinol 
ac yn ddyddiol yn ystod y dydd / sesiwn 

  

Dydd ¨ Ll ¨ Ma ¨ Me ¨ Iau ¨ Gwe Dydd     /     /     

Ardal 

Ydy/n / Oes Nac 
ydy/n / 

Nac oes 

Sylw Amser 
gwirio 

YB 

Amser 
gwirio 

YH 

Llofnod 

A yw’r holl loriau wedi eu                           
hysgubo a lle bo’n bosibl, eu 
mopio, cyn dechrau pob sesiwn? 

      

A yw dolenni’r drysau, switsys 
golau a ffonau’r lleoliad wedi eu 
glanhau i osgoi croes-heintio 
rhwng y mannau hyn? 
  

      
  

      

A yw’r cyfarpar chwarae mawr 
wedi ei lanhau? Hefyd yr                                
adeiladweithiau / offer yn yr ardal 
tu allan (er mwyn osgoi                        
croes-heintio). 
  

            

A yw ardal y toiled wedi ei 
glanhau’n llawn, a’r tapiau, 
basynau, toiledau a lloriau oll 
wedi eu diheintio a/neu                               
ddefnyddiau gwrth-facteria 
wedi’u defnyddio? 

            

Caiff carpedi eu glanhau â 

sugnydd llwch bob dydd a'u 

glanhau â stêm yn rheolaidd yn 

rheolaidd 

            

A yw’r Mopiau/Pennau Mop wedi 
eu glanhau a’u diheintio ac yna 
eu gadael i sychu i atal germau 
rhag llechu yno. A oes angen 
newid y pennau mop? 

            

A yw'r holl wastraff a biniau 
wedi'u gwagio yn y modd cywir ar 
ddiwedd y sesiwn? 
  

            



GLANHAU CYFFREDINOL / ADNODDAU 

Enw’r person a bennwyd ar gyfer gwirio a glanhau dyddiol                   
cyffredinol yn ystod y dydd / sesiwn. 

  

Dydd ¨ Ll ¨ Ma ¨ Me ¨ Iau ¨ Gwe Dyddiad     /     /     

Ardal 

Ydy/n / 
Nac 

ydy/n / 
Oes 

Nac 
ydy/n / 

Nac 
oes 

Dull o lanhau Llofnod 

Eitemau o frethyn megis teganau meddal, 
clustogau, dillad gwisgo-i-fyny, doliau â 
chyrff meddal, dillad doliau a.y.b. 
 

    Dilynwch gyfarwyddiadau’r 
cynhyrchwr ar gyfer golchi â 
llaw neu beiriant.  Gwnewch 
yn siŵr fod y rhain yn cael eu 
golchi yn y dull mwyaf                       
effeithiol ar gyfer lladd                          
bacteria.Lle nad oes modd 
dilyn y gweithdrefn lanhau 
yma, dylid tynnu tegannau 
meddal o’r Cylch/ Meithrinfa 
  

  

Teganau plastig, Lego i adeiladu, rhannau 
rhydd, offer gardd, ardaloedd chwarae rôl 

    Defnyddio deunydd glanhau 
gwrthfacteria yn ddiogel ac yn 
unol â chyfarwyddiadau’r           
cynhyrchwr. Sicrhewch fod 
hyn yn cael ei ddefnyddio i 
atal lledaeniad bacteria yn y 
lleoliad. Gwnewch yn siŵr fod 
hyn yn cael ei ddefnyddio i 
atal lledaeniad bacteria yn y 
lleoliad. Glanhewch mewn 
powlen neu â chlwtyn i leihau 
lledaeniad bacteria, feirwsau/
germau. 

  

Gemau bwrdd â rhannau rhydd 

    Glanhewch â chlwtyn unrhyw 
arwynebau o’r gêm fwrdd  y 
gellir eu glanhau, gan                       
ddefnyddio deunydd glanhau 
gwrthfacteria. Gwnewch yn 
siŵr fod pob darn yn cael ei 
lanhau a’i sychu cyn ei 
ddychwelyd i’w storio. 

  

Llyfrau 

    Os gellir glanhau llyfrau â 
chlwtyn, defnyddiwch hyn a 
deunydd glanhau                                         
gwrthfacteria. Storiwch lyfrau 
mewn lle sych i osgoi 
lleithder. 
  

  

Beiciau, 
Sgwteri, 
Beiciau tair olwyn, 
Pramiau / Bygis 

    Gwnewch yn siŵr fod                       
deunydd gwrthfacteria /                         
diheintio yn cael ei                    
ddefnyddio i lanhau’r dolenni 
ac ardaloedd o’r cyfarpar 
chwarae i osgoi croes-heintio. 

  



Cyfeiriwch at: 

Ganllawiau  Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/diogelu-staff-phlant-rhag-y-coronafeirws-mewn-gofal-plant 

Teclyn atal heintiau Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019   https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-
prevention-and-control/guidance/all-wales-infection-prevention-and-control-audit-tool-for-childcare-educational-
settings-v1-october-2019-welsh/ 
 
Polisi Mudiad Meithrin - Paratoi ail agor Cylch Meithrin  

Asesiad Risg Mudiad Meithrin 
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